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"We live in the age of the city. The city is everything to us - it consumes us, and for that reason we glorify it." 

(Onookome Okome, 2002) 
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We komen op het punt dat er meer mensen in de stad wonen dan er buiten. De hoge vlucht die de 

Aziatische metropolen nemen lijkt vooralsnog niet af te nemen, maar ook in andere delen van de 

wereld neemt de groei aanzienlijke vormen aan. De stedenbouwkundige keuzes die als gevolg 

hiervan gemaakt (moeten) worden, zijn zeer divers en spelen zich grofweg af tussen het spectrum 

van verdichten of verspreiden. De keuze hiervan zal afhangen van onder meer plaatselijke 

politiek, geografische eigenschappen, economische drijfveren en mobiliteit. Echter, het b lijkt lastig 

te benoemen wat de stad nu precies maakt tot een leefbare omgeving. De mens vormt zich naar 

haar omgeving, maar we creëren continu ook een omgeving waarin we in vorm zijn. 

Door de eeuwen heen zijn diverse theorieën met betrekking tot het urbane leven opgeworpen en 

al dan niet toegepast. Dit loopt uiteen van utopische ideaalsteden tot zelforganiserende systemen. 

Geen van allen zijn meteen te verwerpen, aangezien ze allemaal ergens de waarheid lijken te 

raken. Maar een ogenschijnlijk allesomvattende theorie lijkt na het Modernisme nog even uit te 

blijven. In de tussentijd groeien de steden ongestoord door en lijken de inwoners steeds creatiever 

om te gaan met de onder druk staande ruimte. De verdichting die optreedt in stedelijke gebieden 

(zie de Randstad, het gebied rond Parijs of het Ruhrgebied) stelt de identiteit van de aangesloten 

steden op de proef. Niet het centraal station of overheidsgebouwen bepalen nog langer waar 

het hart klopt, maar (/eisure-)functies als megabioscopen, winkelcentra en vliegvelden, veelal 

geplaatst in de periferie. 



Het afstudeerproject is een zoektocht geweest naar steden en projecten die op hun eigen manier 

omgaan met de veranderende omstandigheden in het urbane leven. Hierbij is het atelier gestuit 

op ontwerpen met een verregaande idealistische inslag, tot en met de zelfregulerende favela's 

welke zich bevinden in het centrum van de realiteit. 

Om de opgedane theorie handen en voeten te geven is er door de tien deelnemende studenten 

binnen het atelier een gezamenlijk (fictief) stadsdeel uitgewerkt. Deze stad met zeer hoge dichtheid 

(gemiddeld FSI van 5,0) is geprojecteerd in de Bijlmermeer, te Amsterdam. Door te spelen met de 

problematiek van licht, lucht, ruimte, logistiek en sociale verhoudingen heeft elke deelnemer zijn 

eigen visie op de problematiek gegeven. 

De uitwerking formuleert een potentieel antwoord op de ontwikkelingen naar de 22e eeuw toe. 

Alhoewel iedereen een zeer grote ontwerpvrijheid genoot, is toch een behouden ontwerp het 

resultaat. Een ontwerp wat interessante uitsproken doet over het continue gevecht in de urbane 

iungle. 
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Het ontwerp wat hier voor u ligt maakt onderdeel uit van het atelier 'Clustering ', we lke begin 

2007 van start is gegaan. Als collectief is begonnen met een onderzoek naar steden verspreid 

over de verschillende continenten: de door hun planning gekenmerkte steden in Europa, de 

zelforganiserende steden in Zuid-Amerika of door Feng Shui geïnspireerde Aziatische steden. 

Daarnaast zijn ook (nooit) gebouwde ideaalsteden meegenomen in het onderzoek. Door de 

gezamenlijke aanpak is in de beginfase van het atelier veel materiaal verzameld en geprod uceerd. 

Materiaal wat de basis vormde voor de latere ontwerpopgave. Welke invloed dit vooronderzoek 

heeft gehad op het huidige ontwerp wordt uiteengezet onder het hoofdstuk 'DENSE CITY' 

Na een korte excursie naar Wenen, waar het atelier projecten van Adolf Loos\ de Sargfabrik en 

de Wiener Höfe hebben bezocht is begonnen met de stedenbouwkundige opgave: een nieuw te 

ontwikkelen stadsdeel van 1 00x200x60 m3 met een FSI {floor-space index) van 5,0. Deze hoge 

dichtheid is een gevolg van de scenario-benadering van het atelier. Het stadsdeel is dan ook niet 

gebaseerd op de ruimtelijke indeling van nu, maar die van de toekomst. 

Binnen een gezamenlijk grid, bestaande uit 1 0 kavels, heeft elke student zijn of haar v isie gegeven 

op dit vraagstuk. Een intensieve samenwerking met de buren was noodzakelijk om een leefbaar 

ontwerp te maken. Als fysieke plaats voor dit compacte stuk stad van 400x500 m2 is het gebied 

l Invloedri jke O ostenrijks architect uit het begin van de 20e eeuw (geb., Brünn, l 0 december l 870 ·over I., Kalksburg, 2 3 augustus l 933). 



rondom metrostation 'Kraaiennest' in de Bijlmermeer genomen. Enkele bestaande flatgebouwen 

en een deel van de infrastructuur zijn overgenomen in het nieuwe stedenbouwkundige plan. Het 

resultaat vindt u onder hoofdstuk 'BIJLMERMEER'. 

Na het uitwerken van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is de aandacht verlegd naar 

een locatie binnen het stadsdeel, teneinde een overtuigend en gedetailleerd plan te realiseren. 

Onder het hoofdstuk 'DENCITY' wordt verder ingegaan op de locatie en de kwaliteiten van dit 

deel-ontwerp. 

Vanwege het theoretisch startpunt, maar de zeer pragmatische uitwerking van de projecten 

binnen het atelier, is aangetoond dat beide belevingen van het architectonische discours elkaar 

niet hoeven uit te sluiten. Ze kunnen enkel leiden tot een completer programma en meer intense 

beleving van de architectuur. 
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.. • • • CONCLUSIE 

Hiervoor heb ik onder andere de Griekse polis bekeken, waarbij een sociaal-politiek stelsel 

universeel leek voor een zeer grote verscheidenheid aan locaties. Deze flexibele houding over 

wat de stad zou moeten zijn, maakt dat wordt gezegd dat de Grieken ten tijden van de 

Hellenistische beschaving tot de eerste wereldburgers behoorden (Hauben 2004). Verschillende 

geloven en etnische achtergronden leefden relatief probleemloos naast elkaar. De stad werd 

gevormd door haar inwoners en minder door haar gebouwen. 

Zoals ook zal blijken is er in de eeuwen daarna getracht de stad te vormen met fysieke 

manifestaties. In pogingen een beter leefklimaat te creëren, werden de gewoontes en 

eigenschappen van de mens (en daarmee de maatschappij) soms bruut onderkend. Vooral in 

de 20e eeuw heeft het architectonisch discours zich op enkele plaatsen juist van de reële stad 

afgekeerd, in plaats van haar te omarmen. Archetypen werden compleet losgelaten en vanaf 

een schone lei werd getracht de maatschappij te hervormen, zonder daarbij af te wegen welke 

(f)actoren in het verleden juist een positieve invloed hadden gehad op het stedelijk leven. 

Ondanks de experimenten uit het verleden, zullen we onder ogen moeten zien dat de stad 

zoals we deze (in Europa) kennen, niet meer is. Een (historisch) centrum omringd door een 



kleinschalige suburbane periferie - het laatste veelal ontstaan uit de aanzuigende werking 

van de stad - houdt geen stand meer. Door de aan kracht toenemende surburbane gebieden, 

verdwijnen bekende oriëntatiepunten en is een stadsadres niet langer te definiëren aan de 

hand van de afstand tot het centraal station. 

Dit fenomeen lijkt deels waarneembaar in de uitgestrekte Amerikaanse voorsteden. Deze, 

veelal door grid overheersde gebieden lijken onmetelijk en zich tot in de oneindigheid uit 

te strekken. Maar ook hier raken de gebieden tussen grote Europese steden langzaam aan 

verdicht. Onderlinge, stedelijke concurrentie is onhoudbaar geworden. 

In bijvoorbeeld Parijs is de afgelopen dertig jaar geprobeerd sterke, nieuwe centra te creëren naast 

de oude binnenstad. Hiervoor zijn bestaande en nieuwe zwaartepunten (vliegvelden, toeristische 

attracties zoals Versailles en EuroDisney, [hogesnelheids]trein-terminals etc.) aangegrepen om de 

druk op het centrum van de stadsregio in zijn geheel te verlichten, maar ook om de regio meer te 

laten profiteren van de politieke en zakelijke energie die een stad als Parijs teweegbrengt. 

Juist deze verschuivingen die optreden binnen een netwerk-metropolis zijn interessant. De Randstad, 

welke al in 1 966 de interesse wekte van de Engelse stedenbouwkundige en urbanist Peter Hall, 
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laat dit goed zien. De periferie heeft binnen de Randstad een zekere onafhankelijkheid weten 

te ontwikkelen, wat zelfs een aanzuigende werking heeft op de bewoners uit de steden binnen 

dit netwerk. De reden hiervoor ligt doorgaans in de (grotere) winkelcentra, bioscoop-complexen 

en out-/et-centra die zich hier bevinden (GUST 1999: p. 34). Blijkbaar heeft de periferie haar 

voordelen (waaronder 'ruimte' en bereikbaarheid) zodanig weten uit te buiten dat het een 

aantrekkelijke 'balans-partner' is geworden voor steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam 

en Utrecht. 

In het hierna volgende project is geprobeerd handen en voeten te geven aan deze super-urbane 

periferie. Hoe krijgt het stedelijk leven vorm, als de druk op de ruimte zodanig wordt dat er een 

alom vertegenwoordigde compactheid ontstaat? 
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afbeelding OI: I 

.. • • • CONCLUSIE 

Voertaal I Als startpunt en reflecterend element speelt de Klassieke Griekse polis 

(ca. 700 - 30 v.Chr.) een verbindende rol binnen de verschillende vooronderzoeken. 

Het jargon van de polis is als voertaal gebruikt om de onderzochte steden en 

plannen met elkaar te laten communiceren. In meerdere opzichten kan deze Griekse 

maatschappelijke entiteit worden gezien als de voorloper van de hedendaagse 

Westerse samenleving, maar is vooral in stedenbouwkundig opzicht interessant 

gebleken. 

Milete ca. 494 v.Chr. '\ / "'"--!" .-~- • 

Waar het woord polis vertaald kan worden als 

'burcht' (oorspronkelijke betekenis), 'stadstaat' 

(sociaal-geografisch) of 'burgerschap' (sociaal

politiek) (Hauben 2004 en Duthoy 1983), is 

laatstgenoemde de vertaling die ik hier wil volgen. 

Hoewel het eerder genoemde jargon van de polis 

voornamelijk betrekking lijkt te hebben op fysieke 

zaken (de marktplaats, het huis, de tempel etc.), 

zijn deze echter al snel te herleiden tot uitingen 

van een ver ontwikkeld sociaal-politiek systeem. 

Misschien dekt de definitie door Robert Duthoy het 

20 



beste de lading: "[de polis kan het best omschreven worden als] een soevereine, 

autonome, overwegend agrarische gemeenschap die een kleinschalig grondgebied 

beheerst en bewoont en grotendeels geconcentreerd woont in één agglomeratie, 

die tevens als politiek, sociaal en religieus centrum van die gemeenschap fungeert." 

(Duthoy 1983: 252). 

Sferen I De Griekse poleis zoals Athene, Gournia (Kreta) en Milete (hedendaags 

Turkije) kende wisselende samenstelling, inrichting en ligging 1
, maar er is altijd een 

terugkerende driedeling te onderscheiden 

(Cauter & Dehaene 2006). Drie sociale 

klassen, drie verschillende territoria, drie 

soorten wetten. In de opgetekende woorden 

van Aristotle, waarin hij Hippodamus' 

ideeën over de (territoriale) samenstelling 

binnen de polis scherp bekritiseert, komt 

deze driedeling al naar voren: hiéran 

(het heilige), koinèn (het economische) en 

1 Het ontstaan van de polis is volgens sommigen gevoed door de 

geografische verscheidenheid van de Klein-Aziatische kust en Hellas. 

afbeelding 02: 

De 5 vierkanten 

van Van Pelt 
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idian (de privé-sfeer) (Aristotle [onbek.] 2005: 1 267b30). De Griekse polis kende 

opvallend genoeg geen uitgesproken bestemming toe aan de ruimte tussen de 

bebouwing 2• 

Rol van de heterotopie I De driedeling van territoria zoals beschreven door Hippodamus 

vertoont sterke overeenkomsten met de door Robert Jan van Pelt beschreven polis aan 

de hand van vijf vierkanten (Van Pelt en Westfeil 1991 ). Volgens Van Pelt vormt het 

grootste en allesomvattende vierkant de emporium (de muur). Daarbinnen bevindt zich 

de oikos (de economie- oikonomia- van het huis), de agora (de plaats voor de stoa 

en het debat over de polis: politeia), de acropolis (met de tempel of het altaar) en de 

necropolis (de begraafplaats, stad van de doden). Echter, wanneer de acropolis en 

de necropolis met elkaar zouden worden verbonden, ontstaat een diagonaal gebied, 

precies tussen het politieke en het economische (Cauter & Dehaene 2006). Binnen 

deze, hiermee ontstane, 'derde sfeer' zijn de 'overige ruimtes' onder te brengen: het 

theater, het stadion, het hippodrome, het gymnasium etc. 

Deze derde sfeer, des espace autres, is door Foucault later aan de hand van zes 

principes beschreven in zijn beschouwing van de heterotopie (Foucault [1967] 

2 In de tweede helft van de Klassieke periode zien we dot de Romeinen het leven juist meer naar de strooi verplaatsten. 
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1984). Hij schetst hier een fysiek, als wel mentaal aanwezige discontinuïteit in 

plaats of tijd, welke wordt gekenmerkt door de loskoppeling van het dagelijks 

leven, van tijdelijke (festival, kermis) of juist tijdloze aard (museum, bibliotheek), 

welke wordt ingeleid door een overgangsritueel, een rite de passage (Van Gennep 

1960). Dat een heterotopie zich kenmerkt door zijn dubbelzinnige houding (tijdelijk 

of tijdloos, openbaar en privé, wordt ook duidelijk als de kaart van Rome (door 

Giambattista Nollil nader wordt bekeken. De kerkelijke (sacrale, hiéran) ruimtes 

zijn weergegeven als uitgehakte holtes in de solide massa van de stad. Hiermee 

lijkt deze stedelijke ruimte zonder twijfel deel uit te maken van het 'publ ieke', 

uitgaande van de zwart/wit cq. privé/publiek-logica van de kaart (Cauter & 

Dehaene 2008). 

Cité lndustrielle Waar Hippodamus' opvattingen met betrekking tot de 

samenstelling van de polis door Aristotle worden bekritiseerd als zijnde naïef 

("[Hippodamus] was the first man without praefiat experience of politics who 

attempted to handle the theme of the best form of constitution." (Aristotle [onbek.] 

2005: 1 267b22)), daar is misschien wel een parallel te trekken met Tony Garnier's 

ontwerp voor 'La Cité lndustrielle'. 



Garnier's antwoord op de zoektocht naar de ideale beschaving 

betrof een kleine stad in een landelijk gebied, welke voor 

werk afhankelijk was van één grote industriële tak (in dit geval 

metaalbewerking). De bewoners zouden moeten leven in woningen 

van gewapend beton, strikt gescheiden van de industriële zone en 

volgens Garnier's opvattingen met betrekking tot licht, ventilatie en 

'groene' ruimtes (Curtis, 1 987). De Cité is een reactie op de aan 

het einde van de 1 9e eeuw in zwang geraakte tuinsteden, welke op 

hun beurt als antwoord fungeerden op de industriële revolutie die 

op dat moment plaatsvond in heel Europa. De met deze revolutie 

gepaard gaande urbanisatieproblemen inspireerde architecten 

en stedenbouwkundige om zich actief te mengen in het sociaal

economisch debat. 

Maar wat beïnvloedde Gornier nu écht bij de ontwikkeling van zijn 

regionaal geënte industriestad? Geboren in 1869, heeft Gornier 

zijn jeugd voornamelijk doorgebracht in de Franse stad Lyon. Naast 

de vele technische ontwikkelingen die in deze stad het licht zagen 3
, 

afbeelding 04: 

De volkshuisvestingsproblematiek 

volgens Le Corbusier 

3 Rond 1900 ontwikkelde Lyon zich als een "unieke regionale entiteit" , zowel door de uitvinding van gewapend beton , als 
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onderscheidde Lyon zich ook door haar progressieve benadering van de 

urbanisatieproblemen. Na 1 880 startte de stad met het verbeteren van de waterwerken, 

riolering, scholen, arbeiderswijken en ziekenhuizen. Dit was in lijn met de Europese 

ontwikkelingen in die tijd, of zoals Francoise Choay het benoemd: "Aiong with the 

emergence of critica/ planning, the nineteenth century experienced a parallel development 

of urban studies that branched out info corrective sociology." (Choay, 1 969). Eerst in 

Frankrijk, maar vanaf het einde van de 1 9e eeuw ook in Duitsland, werden technische 

en hygiënische verbeteringen, zoals watervoorzieningen, openbaar vervoer, parken, 

open ruimtes, beplanting en verruimde straten meegenomen in (voor)stedelijke 

ontwerpen. Soms zelfs ten koste van de esthetische aspecten (Wiebenson, 1 969). Het 

ideaal van een stedelijke kern met voorzieningen, omgeven door een reeks arcadische 

voorsteden, vond onder meer met de tuinstad van Ebenezer Howard voet aan de 

grond. Hoewel het een antwoord leek op de verslechterende omstandigheden van de 

arbeidersklasse, miste deze ontwikkeling duidelijk haar doel. Het werd daarentegen 

een wereld voorbehouden aan forensen: de welgestelde middenklasse die zich een 

klein stukje suburbane vrijheid konden veroorloven. 

wel door de urbane veranderingen binnen de stad zelf. In een ti jd waarin radicaal syndicalisme en socialisme het stadsklimaat 

bepaalden, aangezien zij beide refereerden aan het feit dat Lyon op dat moment een van de meest geavanceerde industriele 

centra in het Frankrijk van de 1 9e eeuw was. Fotografie, cinematografie, hydro-electrische energiecentrales en een auto- en lucht

vaartindustrie, zagen hier het licht tussen 1 882 en de 'fin de siècle'(Frampton, 1980) 



afbeelding 06: 
Cité lndustrielle 

Afbeelding 05: 

Het stationskwartier in 

de Cité lndustrielle 

Hydro-El«lrie Po.Hr Stltion 
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• . . • • CONCLUSIE 

Socialistische visie I Er was behoefte aan een nieuwe visie en die werd niet alleen 

gevormd door architecten en stedenbouwkundigen. In de jaren dat Gornier in 

zowel Lyon als Parijs aan de Éco/e (Nationale Supérieure) des Beaux-Arts studeerde, 

verwierf de schrijver Emile Zo la bekendheid met zijn roman 'Germinal' ( 1885) 

en zijn open brief aan de Franse president 'J'Accuse ... !' (1898), betreffende de 

affaire Dreyfus4 in de socio listische krant '/' Aurore'. Hierna publiceerde Zo la 

zijn pamflet voor radicale hervormingen, eveneens in de '/' Aurore' ( 1 899), als 

onderdeel van zijn eerste utopisch-socialistische roman 'Fécondité'. Omdat Zo la 

een bekend schrijver was in de socialistische wijken van Parijs (waar Gornier tevens 

vertoefde) en omdat Gornier langdurige contacten had met de Société des Amis 

d'Emile Zola (vereniging van vrienden van Emile Zola) (Van Dijk, 1 990), is het vrij 

zeker dat Gornier Zola's teksten heeft gelezen terwijl hij werkte aan zijn plannen 

voor de Cité. De eerste schetsen die door Gornier zi jn gemaakt in 1 899 lijken een 

sociaal-economisch visie weer te geven, zoals Zola deze uitwerkte in zijn tweede 

utopisch-socialistische roman 'Travail' in 1 901. 

Het was in de periode dat Gornier studeerde aan de École des Beaux-Arts te Parijs 

( 1 889-1 899) dat hij voor het eerst overwoog een imaginaire, industriële stad te 

4 Politiek schandaal welke Frankrijk ernstig verdeelde tussen 1 890 en de vroege jaren 1900. 



ontwerpen. Na het winnen van de Prix de Rome in 1 899, vertrok Gornier vervolgens 

naar de Italiaanse hoofdstad om aan de Franse Academie te studeren. In plaats 

van zich te focussen op de klassieke Renaissance architectuur (wat verwacht werd 

van een 'pensionnoire de I' Acodémie'), stuurt hij in 1 901 de École in Parijs een 

eerste studie van zijn Cité toe. Ondanks dat de École weigert om Garniers' werk 

tentoon te stellen, continueert hij de werkzaamheden aan zijn persoonlijke 5 project 

voor nog eens drie jaar. In 1904 was de École toch bereid om het werk rondom de 

Cité een podium te geven, maar enkel als een aanvulling op de meer conventionele 

studie van Gornier rondom de zowel imaginaire als originele reconstructie van de 

klassieke plaats Tusculum (gelegen, naar schatting, 25 km ten Zuid-Oosten van 

het moderne Rome). In 1917 publiceerde Gornier zijn tweedelige werk 'Une Cité 

Industrie/Ie, étude pour la construction des vi/les', bestaande uit een beschrijvende 

5 Vermeld dient te worden dat recentelijk is bewezen dat Gornier niet helemaal zelf is gekomen tot zijn stedelijk concept voor 

de Cité. Medestudenten aan de Villa Medici, met daarbij léon Jaussely in het bijzonder (befaamd voor zijn uitbreidingsplannen 

voor Barcelona) dienen hier te worden genoemd (Frampton, 1980). 

afbeelding 07: 

Cité lndustrielle 

in vogelvlucht 
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inleiding en 164 afbeeldingen. Een herziene uitgave kwam er in 1932. Uiteindelijk 

is dit het enige tostbare werk rondom de Cité van Gornier zelf, wat de belangrijkste 

reden is van de vele aannames die worden gedaan met betrekking tot de Cité. 

Wat ondermeer opvalt aan de schetsen van de Cité zijn de klassieke elementen 

die voorkomen in het plan. Tot op de dog van vondoog is er discussie over de 

betekenis van deze invloeden. Verlongen naar De Gouden Eeuw van de Klassieken 

(Tofuri & Dol Co, 1 980) of gebruik van academisch onbetwistbare bouwstenen 

(Van Dijk, 1 990)? Wat voor het laatste spreekt is de aanname dot Gornier op 

de École des Beaux-Arts geïnspireerd rookte door Julien Goudet, op dot moment 

theorieprofessor Architectuurgeschiedenis. Hier kreeg Gornier waarschijnlijk zijn 

belangrijkste ontwerphouding mee. Goudet's specifieke interesse ging voornomelijk 

uit naar de programmatische analyse en classificatie van gebouwtypen (Frompton, 

1980). Hij interesseerde zich niet voor stijlen binnen de bouwkunst/ architectuur, 

het ging hem enkel om het onbetwistbare (Goudet, 1902). Bij het toesturen van 

zijn werk naar de École in 1 901, stelde Gornier zelf: "Since all architecture rests 

on fa/se principles, the architecture of antiquity was an error. Truth alone is beautiful. 

( ... ) In architecture truth is the product of the calculotions made to satisfy known 

needs with known means." (Gornier, 1 901 ). 



Zonering I Omdat ondermeer Gornier de stad benaderde vanuit het oogpunt van 

productie, betekende dat ook een radicale omslag in de ruimtelijke indeling. Het 

meest in het oog springende is Garnier's idee met betrekking tot zonering. Er zijn 

residentiële, industriële en bestuurlijke zones, allen toegewezen aan het landschap 

naar gelang de functie. Naast en tussen deze zones zijn scholen gevestigd, ziekenhuizen 

en spoorwegstations. De bestuurlijke zone bevindt zich in het hart van de residentiële 

zone. Dit bestuurlijk centrum bestaat uit verschillende losstaande gebouwen, waarvan 

elk exemplaar de fysieke representatie is van Garnier's socialistisch en utopisch 

gedachtegoed. De gebouwtypologieën lagen in lijn van hetgeen zijn oude professor 

Gaudet hem in Parijs had onderwezen: assemblagegebouwen, publieke bibliotheken, 

musea en publieke badhuizen. De architectuur van Garnier's ontwerpen is een versmelting 

van deze klassieke voorbeelden, de nieuwe mogelijkheden van gewapend beton en 

het werk van andere architecten. Van de compositie van het complete bestuurlijke 

centrum wordt bijvoorbeeld gezegd dat deze is gebaseerd op Jaussely's ontwerp voor 

een centraal plein voor een 'moderne democratische natie' (Wiebenson 1969). 

Hiërarchie I Zowel de zonering als het hele sociaal-economisch systeem van de 

Cité is gebaseerd op de hiërarchie, bepaald door de fabriek waaraan de stad 

zijn bestaansrecht ontleent. Dit in tegenstelling tot Howard's zoektocht naar een 
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geïdealiseerde woonomgeving te midden van gedomesticeerde natuur (Betsky 

2006). Hierdoor claimt Gornier dat de stad geen behoefte heeft aan enige vorm 

van rechtelijke handhaving, zoals politie, leger, rechtbanken of gevangenissen. 

Een oprechte overtuiging in de maakbaarheid van de mens en daarmee de 

samenleving komt hier duidelijk bovendrijven. Volgens Gornier werkt het systeem 

echter alleen wanneer de gehele stadspopulatie op enigerlei wijze betrokken is bij 

het productieproces. Dat is de reden dat de gebouwen in het bestuurlijke centrum 

cruciaal zijn voor het slagen van de Cité. Zij vervullen de klassieke rol van 'brood 

en spelen', alhoewel hier op een meer structurele en ondersteunende wijze. Door 

de infrastructuur te bieden voor een goed en eervol arbeidersleven, konden sociale 

problemen en onlusten (zoals regelmatig de kop op stak in de grote industriële 

steden aan het einde van de 19e eeuw) voorkomen worden, aldus Garnier. Of 

zoals hij het zelfs formuleert: "Here is summarized the program of the planning of 

a city, in which it is exemplified that work is the humon law and that there is enough 

of the ideal in the cult of beauty and order to endow life with splendour" (Garnier, 

1917). 

Met een duidelijke waardering voor het Klassieke erfgoed - wat later overigens de 

collectieve idealen binnen het plan onder druk zette (Van Dijk, 1990) -, gecombineerd 



afbeelding 08: 
Opzet woongebieden 

binnen de Cité 
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met het uitgangspunt van regionale autonomiteit heeft de Cité naast een ruimtelijke 

herleiding naar de Griekse polis, duidelijk zijn weerslag gehad op het architectonisch 

discours na hem. Waar de nieuwe visie van de industriestad een reactie betrof op de 

klassenscheidende tuinsteden, daar inspireerde 'de stad als machine' (Betsky 2006) de 

C.l.A.M.-beweging in het algemeen en Le Corbusier in het bijzonder. Deze verplaatste 

op zijn beurt de suburbane visies terug naar het hart van de stad, teneinde de stad open 

te breken en te ontdoen van de donkere en slecht geventileerde arbeiderswijken. Het 

idee van zonering inspireerde de C.l.A.M.-beweging bij de publicatie van de 'Charter 

van Athene'6 en is daarnaast veelvuldig gebruikt in de architectuur van de 20e eeuw. 

Een nieuw antwoord I Waar zowel in het ideaal van de tuinsteden als van de 

Cité, gebruik werd gemaakt van horizontaal uitgespreide woongebieden, zag Le 

Corbusier het antwoord daarentegen meer in het gebruik van hoogbouw, zoals 

zijn Plan Voisin uit 1925 getuigt. De parkachtige, open omgeving bleef, maar de 

collectieve voorzieningen werden nu in en om de woningen gepositioneerd. De 

6 Uitkomsten von het vierde C.l.A.M.-congres werden vostgelegd in een handvest: het 'Charter van Athene' (La Chorte d 'Athènes). 

Eigenlijk was dit een bewerking van het document 'Constateringen' van de hond van Le Corbusier. Samen met Cornelis van Eesteren 

en Wolter Gropius stelde hij een lijst op met stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten. Dit deden ze naar aanleiding 

van een onderzoek naar de functione le stad. Dit was overigens het eerste congres waarbij de Fronsen de boventoon voerden in 

plaats van de Duitsers. Voorol le Corbusier had veel invloed en donkzij hem verschoof de aandocht naar de stedenbouw. 
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scheiding tussen werken en wonen bleef ook in Le Corbusiers' ontwerpen bestaan. 

De verkeersfunctie werd hierbij gezien als de verbindende schakel. In dezelfde 

tijd realiseerde Jan Duiker in 1 929 de eerste 'woning-hoogbouw' in Nederland 

en schreef het manifest 'Hoogbouw' in 1 930. Zijn overtuiging was eveneens 

dat hoogbouw efficiënt en hygiënisch was, maar daarnaast ook comfortabel en 

goedkoop. Het idee dat woontorens de oplossing op het volkshuisvestingvraagstuk 

waren kwam meer en meer in trek, maar werd nog niet direct breed gedragen. 

Ook na de Tweede Wereldoorlog bleven de ideeën van Le Corbusier populair 

onder (jongere) stedenbouwkundigen. In het Verenigd Koninkrijk werd, in navolging 

van Le Corbusiers' 'Unité d' Habitation', tussen 1 957 en 1961 'Park Hili' (Sheffield) 

gerealiseerd en gold, naast de ideeën van vernieuwers als Bruno Tout en Ernst 

May, als voorbeeld voor de Bijlmerontwerpers. Evenals de Bijlmermeer heeft ook 

Park Hili de nodige kritiek gekregen. Dat het ook anders kon bewijst het Barbicon

project in het financiële centrum van Londen. Wat deze plannen bindt is de blijvende 

overtuiging in de idealen van maakbaarheid en collectiviteit (Luijten 2002). Deze 

idealen hebben de ontwerpers van de Bijlmermeer genoopt de kritieken van 

dreigende homogeniteit en eenvormigheid door ondermeer Jacoba Mulder, hoofd 

stadsontwikkeling na Cornelis van Eesteren, in de wind te slaan. De Bijlmermeer van 
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1 966 is tot stand gekomen zonder voorafgaande openbare discussie of inmenging 

van burgers, maar betrof eerder een onderhandeling over technische eisen. 

Daarnaast was het hele plan ontworpen met maar één doelgroep voor ogen: de 

geschoolde arbeiders, dat later noodgedwongen overging in het beter betaalde 

middenklasse-gezin. Maar door de stadsvernieuwing in de binnensteden zoals die 

van Amsterdam, gebaseerd op een veranderend inzicht waar het ging om het 

(sub)urbane leven, maakte dat de woongebouwen in de Bijlmer een bedroevende 

leegstand bereikten. De reeds ingezette trend van privatisering en individualisering 

in het wonen, maakte dat de collectieve inslag van de Bijlmermeer zijn doel miste. 

Ook het schrappen van gemeenschappelijke voorzieningen naarmate de plannen 

vorderden, maakte dat de vooropgezette stedenbouwkundige visie aan kracht 

moest inboeten. 

Onhoudbaar I Het loslaten van de paternalistische houding ten opzichte van de 

gemeenschap, bleek een onomkeerbare wenteling die inzette vanaf het einde 

van de jaren zestig. Het individualisme kreeg de overhand en de stad herwon 

zijn overwicht dat het was verloren aan de voorsteden in de negentiende en 

begin twintigste eeuw (Biswas 2000). De stad wordt vandaag de dag niet langer 

benaderd als een vooraf uitdenkbaar plan, maar als een adaptief en zichzelf 
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steeds weer uitvindend organisme. Het begin van de Homo Urbanus (Newman & 

Lonsdale 1 996)! Dat de hedendaagse stad nog verre van uitontwikkeld is, bewijzen 

Europese steden als Parijs en de Randstad, de favela's in Zuid en Midden-Amerika, 

en Aziatische metropolen als Hong Kong en Tokyo. 

Om het spectrum in zijn volle omvang weer te geven is het interessant om het 

hedendaagse Hong Kong af te zetten tegen de stad zonder geschiedenis van 

Garnier. Hong Kong lijkt in alles een tegenpool te zijn, maar dit leidt niet altijd 

tot andere resultaten. De door Britse invloeden gevormde Westerse enclave is 

een opvallende combinatie van een koloniale, communistische, kapitalistische en 

Confuciaanse ethiek (Biswas 2000). Op het eerste gezicht lijkt de overheid een 

zeer terughoudende rol te spelen, als gevolg van een ver strekkende marktwerking. 

De belastingen op (internationale) handel zijn laag of niet bestaand en er is geen 

politiek gericht op het economisch handelen van haar burgers. In de woorden van 

Milton Friedman, goeroe van het monetarisme: "lf you want to see how capitalism 

really works, take a look at HongKong." Echter, de overheid verkrijgt een aanzienlijk 

deel van haar inkomsten uit het beschikbaar stellen van bouwgrond, wat maakt dat 

huisvestingsprojecten altijd onderhevig zijn aan de vastgoedprijzen7 en in mindere 

7 Een plan uit 1 997 om 85.000 appartementen te bouwen is, ondanks hevige protesten, op de lange baan geschoven na een 
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mate worden voortgedreven door sociale eisen. 

Het is verwonderlijk om tot de conclusie te moeten komen dat Hong Kong districten 

herbergt die zich bevinden in de situatie waartegen de Modernisten (GUST 1 999) 

zich aan het einde van de 1 9e en begin 20e eeuw hebben afgezet. Ook gekeken 

naar de minimale invloed die de bewoners van Hong Kong kunnen uitoefenen op 

hun stad lijkt de ontwikkeling te hebben stilgestaan. Er is een grote discrepantie 

tussen het leven wat zich afspeelt in de torens van banken, hotels en internationale 

bedrijven en dat op de straat. De overheid lijkt daarnaast volgens Ramesh Biswas 

geen enkele poging te ondernemen de stad te voorzien van de door zichzelf 

gestelde, zeer lage standaard voor publieke voorzieningen (Biswas 2000). Ter 

compensatie voorziet de private sector hierin, met als tegenprestatie dat zij hoger 

mogen bouwen dan gewoon is. Evident is dat de hieruit ontstane publieke ruimte de 

minimale standaard ternauwernood halen en vooralsnog ondergeschikt zijn aan de 

bestaande bebouwing. De 'openbare' gebouwlobby's, winkelcentra en loopb ruggen 

boven het drukke straatniveau zijn veelal 's nachts gesloten en tijdens festivite iten 

en feestdagen wordt er vaak toegangsgeld geïnd. Uitwijken naar straatn iveau 

blijkt lastig tot onmogelijk, aangezien deze in beslag is genomen door het drukke 

daling van de vastgoedprijzen met 50%. Het spreekt voor zich dat de m2-prijs hierbij nog steeds abondant hoog lag. 



motorverkeer. De lift als verticale manifestatie van de traditionele straat lijkt 

daarmee weinig steekhoudend, aangezien er in de praktijk weinig straten zijn die 

's nachts geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. 

Vermenging I Deze beperking van bewegingsvrijheid is een zodanig onderdeel van 

het leven van een inwoner van Hong Kong, dat het een vanzelfsprekend onderdeel 

is geworden van het dagelijks bestaan. Gekeken naar de culturele ontwikkeling, 

is duidelijk waar te nemen dat de hoge dichtheid in Hong Kong leidt tot de 

onderdrukking van intimiteit. Met de zeer beperkte persoonlijke ruimte (ca. 3,25 

m2 per persoon), als gevolg van de vaak meerdere gezinnen die een appartement 

bevolken, zijn privéaangelegenheden als het hebben van seks praktisch uitgesloten. 

Hiervoor wijken de inwoners uit naar zogenaamde 'love-hotels', welke kamers per 

uur verhuren. Ook hierbij is iets ogenschijnlijk vanzelfsprekends (het consumeren 

van een relatie in de privésfeer van het huis) een economisch delict is geworden. 

Wat binnen de Griekse polis als hoogst privé werd beschouwd, het woonhuis, is in 

Hong Kong onderdeel geworden van het (verzwegen) collectieve bestaan. 

Dankzij deze immense druk op ruimte, goederen en werkgelegenheid, hebben de 

Aziatische mega-steden zich, voortgedreven door de omarming van het kapitalisme, 
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van hun meest flexibele kant laten zien. De idolisatie van de Westerse Moderniteit 

is volledig losgelaten en sommige van deze steden hebben hun groeimodel 

juist gebaseerd op post-socialist-utopianisme en vermijden zoveel mogelijk een 

revolutionair socialistisch denken (Lim 2005). De markt lijkt aan het roer te staan 

van de stedelijke ontwikkeling. 

Einde van de polis? I Deze houding, waarbij openbare ruimte die geen deel uit maakt van 

het economisch verkeer als onverklaarbaar wordt beschouwd, is ondermeer verantwoordelijk 

voor het uitblijven van de autochtone inwoner in de non-commerciële openbare ruimte onder 

Norman Fosters' Hong Kong en Shanghai Bank-gebouw. Deze ruimte wordt elke zondag 

overspoeld door de Filipijnse bevolking8, welke daar genieten van hun enige vrije dag. Er wordt 

samen gelezen, gezongen, manicuren gepleegd en gegeten. Dat de (rijkere) middenklasse 

zich irriteert aan de deze, in hun ogen, onacceptabele doelloosheid, blijkt uit de meerdere 

pogingen het wekelijkse evenement te verbieden. Met weinig succes overigens. 

Dat het opnemen van publieke ruimte in een private sfeer niet voorbehouden is 

aan een stad als Hong Kong, blijkt uit de talloze vastgoedprojecten in Nederland, 

8 Filipino's werken al enkele decennia als hulp in de huishouding van de welgestelde middenklasse en worden algemeen 

bechouwd a Is derde-rangs burgers. 
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waar een private partij door de overheid in staat wordt gesteld een winstgevend 

plan te ontwikkelen, onder voorwaarde dat er enkele publieke functies in worden 

opgenomen. Deze vorm van ruilhandel stelt de overheid in staat om haar eigen 

agenda met beperkte middelen op meerdere punten te realiseren (volkshuisvesting, 

publieke voorzieningen, leefbaarheid). Het verschil met Hong Kong (alhoewel deze 

vergelijking uiteraard op meerdere punten aanzienlijkere verschillen vertoont) 

is dat de overheid in Europa en Noord-Amerika een democratisch karakter 

heeft, waarbij inwoners nauw betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces van hun 

gemeenschap. Hierdoor worden eisen gesteld aan private partijen die geen direct 

verband houden met economische belangen. De kwaliteit van de hierdoor ontstane 

publieke ruimte is daarmee van een aanzienlijk hoger niveau. Hoewel ook de 

compactheid van een stad als Hong Kong hieraan debet is, kan niet aan de indruk 

worden onttrokken dat met een wijziging van de politieke agenda en de daarmee 

gepaard gaande verandering van het belastingstelsel een leefbaarder klimaat 

zou hebben gecreëerd. Waar een hoge compactheid besparingen oplevert op 

infrastructuur en landgebruik, kan het ook een kwaliteitverhogende combinatie van 

verschillende publieke functies in de hand werken. Het lijkt erop dat Hong Kong 

bespaard heeft op het eerste, zonder gebruik te maken van het laatste (Biswas 

2000). 



Toekomst Ten tijden van het 

ontstaan van de Cité Industrie/Ie 

was een verbeterslag nodig in de 

wijze waarop stadsplanning plaats 

had. De donkere en ongezonde 

(arbeiders)buurten waren smerig en 

donker en een kentering was nodig. 

Rond 1900 (h)erkenden architecten, 

stedenbouwers en politici het probleem 

en een nieuwe koers met betrekking 

tot het bouwen van leefomgevingen 

werd ingezet. Plannen, al dan niet 

met een utopische inslag, zagen 

het daglicht. Een socialistische en 

modernistische wind (zonder ze op 

één hoop te gooien) waaide door 

Europa en stedenbouw liep in de pas 

met politieke overtuiging. Tegen deze 

afbeelding 14 & 1 5: 
Gornier's 'Ouarfiers des Etats-Unis' in de 

Cité (boven) en later in lyon (onder) 
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achtergrond bezien, was het plan voor de Cité een welkome vertaling van reeds 

geopende discussie. 

Hoewel er een grote betrokkenheid sprak uit de vele visies om tot de ultieme 

maatschappelijke ordening te komen, lijken een groot aantal plannen zichzelf 

voorbij te streven. Een overdreven bemoeienis met de leefstijl van de uiteindelijke 

bewoner of het uit het oog verliezen van de behoeftes en mogelijkheden van 

de doelgroep, maakten plannen en projecten als de Bijlmermeer al gedateerd 

alvorens de eerste bewoners hun intrek hadden genomen. Dat zelfs Gornier de 

door hem opgestelde richtlijnen voor de bebouwde omgeving binnen de Cité moest 

laten vieren, blijkt ondermeer uit zijn gerealiseerde ontwerp van zijn 'Ouartîers des 

Etats-Unis' in Lyon. 

Daarentegen lijkt een totale onttrekking van een stedenbouwkundige visie eveneens 

ongewenst, zoals is te zien in steden als Hong Kong. Hoewel deze stad overloopt 

van restricties en geboden, ontbeert de bestuurlijke macht een actieve politiek 

gericht op de ontwikkeling van de publieke ruimte. De private partijen laten 

daarbij zien dat de ultieme marktwerking (aan alles hangt een prijskaartje) niet 

leidt tot een gelijkwaardig substitutie. Omdat het niet aannemelijk is dat de sterk 



stijgende groei van Aziatische metropolen in de komende decennia af zal nemen, 

zal de inwoner van deze urbane iungle zich van zijn meest flexibele kant moeten 

laten zien. Survival of the fittest. 

Cohesie I Waar we hebben gezien dat de fundamenten van het Modernisme aan 

kracht moeten inboeten, lijkt een vervangende urbane theorie niet direct voorhanden 

(Lim 2005}. De kapitalistische benadering heeft een groei mogelijk gemaakt op 

een schaal, zoals nooit eerder vertoond. Inherent aan deze ontwikkeling is een 

zwakkere positie van de openbare ruimte. 

Daarbij is het alsof de door de Grieken gehanteerde heldere uiteenzetting van 

sferen, geen stand lijkt te houden in een hedendaagse metropool. De traditionele 

plaats van het debat, de agora, lijkt verdwenen te zijn en daarmee ook de dagelijkse 

reflectie op het stedelijk leven. Privé en openbaar zijn in een continu gevecht met 

elkaar, en lijken zich daarom maar neergelegd te hebben bij een gefuseerde 

tussenvorm. Maar ook in projecten als de Bijlmermeer lijken de verhoudingen 

zoek. Daar is de ontbrekende druk op de openbare ruimte verantwoordelijk 

voor het uitblijven van de vooraf toegedachte activiteiten. De inflexibiliteit van 

ondermeer de collectieve voorzieningen maakte dat de Bijlmermeer ingrijpende 
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veranderingen van de bewonerssamenstelling niet kon bijbenen. Het gebrek aan 

beheersbaarheid door de ruimtelijke indeling, maar tot op zekere hoogte ook 

door de hoge doorstroming van de bewoners, maakt dat de Bijlmer het ontbeert 

aan sociale samenhang. Een samenhang die sinds de Griekse polis als een gegeven 

leek te worden beschouwd. 
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"Deze informele wereld is een zelfregulerend systeem geworden waar 

niemand veel invloed op heeft en waar niemand de absolute macht heeft. 

Deze mensen vormen een samenleving die wordt gestuurd door een minimum 

aan regels, zodat weinig hen belemmert de dromen te realiseren waarvoor 

ze ooit naar (de stad) kwamen." 

(VPRO's Tegenlicht, Maakbaar Nederland, afl. Bijlmer: the Rough Guide, 2003.) 
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Het nieuw te ontwikkelen stadsdeel (hierna te noemen 'Plan 1 0') meet 500x400x60 m3 en 

bevat een FSI van 5,0. Dit gebied is vervolgens onderverdeeld in 1 0 afzonderlijke kavels 

( 1 00x200x60 m3), maar met een blijvend stedenbouwkundige samenhang. Door de relatief 

hoge dichtheid en het ontbreken van een bepalend grid als in bijvoorbeeld Barcelona 

of Manhotton (Koolhaas 1 978) of een invloedrijke stedenbouwkundige context, zijn 

maatstaven als 'licht', 'lucht', 'logistiek', 'leefbaarheid', 'ruimte' en 'veiligheid' niet langer 

vanzelfsprekende factoren binnen de aaneensluitende ontwerpen. 

Met het gebied rondom station 

Kraaiennest als decor zijn ook een 

aantal wijzigingen aangebracht: het 

merendeel van de bestaande (laag) 

A'damse ---111 

bouw is niet meegenomen naar het 

nieuwe plan. Daarentegen zijn enkele 

van de, voor de Bijlmer kenmerkende, 
Poort 

A2 

afbeelding 16: 

Plangebied 

Amsterdam Zuid-Oost 
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1 1 -verdiepingen tellende flatgebouwen 

bewaard gebleven (op afbeelding rechts 

'hoogbouw 11' genoemd). Ook twee 

woontorens van 20 verdiepingen hoog 
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Plan 1 0 op locatie 
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('hoogbouw 20') zijn terug te vinden in het nieuwe plan, evenals de net gerealiseerde moskee 

(2007). In het nieuwe plan zijn naast de verhoogde metrolijn, ook een tweetal reeds bestaande 

wegen aanwezig (Karspeldreef en Kromwijkdreef) en is er een langwerpige voetgangers-zone 

toegevoegd. Deze promenade loopt door de verschillende plots heen en vormt daarmee een 

bindend element. 



afbeelding 18: 
Plan l 0 in totaliteit 
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diagram 01: 

Doorsnede plan 1 0 met voorzieningen 

-~ 

•» < .,.., 

Doorsnede AA 

'""' 

Doorsnede BB 

Legenda: [SJ_ (iJ_ ~ 
...,._ 

~---· ttt._ r:J_ (fl ___ 
l3_ ~~- ~-- ~- Om een zekere diversiteit en functionaliteit van 
(!) __ ~-- ~- ~ het stadsdeel te garanderen is er door het atelier (!) __ ~ - lD .~ .. 

gezamenlijk een 'voorzieningenoverzicht' opgesteld. w __ [9 __ ftl_ ~-
[3_ ~- ll) __ Hierin zijn alle, op de verschillende plots aanwezige 

~- l!J_ ~ -- ~ ~- voorzieningen/ functies aangegeven. 

l!J_ a_ l!l_ ~ -
lZJ_ liJ __ ~-- 8 . 
(ti_ ~-- 0 . 
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diagram 02: 
Plan 10 met alle voorzieningen 
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afbeelding 19: Standpunt A, ontwerp Madera Orupe 
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afbeelding 20: Standpunt B, park op plot Marnix Kaspers 
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afbeelding 21: Standpunt C, ontwerp Ruud van Aerde 
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afbeelding 22: Standpunt D, promenade cq. 'groenstrook' 

t t 
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afbeelding 23: Standpunt E, ontwerp Jan Lebbink 
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afbeelding 24: Standpunt F, ontwerp Thijs van Spaandonk 
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Tijdens de ontwikkeling van een stedenbouwkundige onderlegger is er continu onderhandeld 

tussen de aan elkaar grenzende ontwerpen. Gezamenlijk diende er een samenhangend 

geheel te worden afgeleverd, waarbij de initiële plot-grenzen zouden vervagen. 

Binnen het hiernaast groen aangegeven gebied is het uiteindelijke project (zie hoofdstuk 

DENCITY) gesitueerd. Beïnvloed door de verschillende vooronderzoeken is er getracht een 

luchtige, open en prettige leefomgeving te ontwerpen, binnen een (paradoxaal genoeg) 

hoge stedelijkheid. Daarbij is ondermeer gekeken naar de bestaande situatie in de Bijlmer 

en de huidige omstandigheden in de high-density metropool Hong Kong. 

Daarna wordt een stapsgewijze opbouw weergegeven van het gemarkeerde gebied, met 

een vermelding van de belangrijkste functies en sferen. 



r----------- ---• 
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1. Oorspronkelijke situatie Bijlmermeer I Er is een strikte scheiding tussen auto-, flets- en 

voetgangersverkeer. Het snelverkeer is daarbij naar een hoger niveau verplaatst, teneinde een 

aaneengesloten verkeersluw gebied te creëren. Bezoekt men de Bijlmermeer (het oorspronkelijke 

gedeelte) vandaag de dag, dan is een sociaal vacuüm voelbaar: de open ruimte tussen de 

bebouwing wordt niet door de bewoners geclaimd. Overdag kan het een aangename plek zijn, 

maar 's avonds en 's nachts wordt deze 'groene ruimte' gemeden. 

2. Situatie Hong Kong I In het centrum van Hong Kong is het maaiveld juist geannexeerd door 

het auto- en busverkeer. Omdat het op sommige plaatsen onmogelijk is geworden om de straat 

over te steken, zijn er bruggen voor de voetgangers geplaatst. Deze overgangen zijn soms 

door de overheid aangelegd, maar vaker door vastgoed-eigenaren in Hong Kong (uit eigen 

belang). Een private partij voorziet hierdoor, uit eigenbelang, in een publieke voorziening. 

Gevolg: parken en ander openbaar groen 'blijven achter' op het maaiveld en gebouwlobby's 

worden de nieuwe publieke ruimte. 

3. Nieuwe situatie Bijlmermeer I Door de (groene) openbare ruimte in het gebouw te halen, 

vervaagt de scheiding tussen publiek en privaat. Door het opknippen van buitenruimte wordt de 

bewoner/ gebruiker geconfronteerd met zijn/ haar verantwoordelijkheid voor de 'restruimte'. 

Een goede aansluiting op bestaande routes is een voorwaarde voor een intensief gebruik van 

deze buitenruimte. 



diagram 03: 
Situaties maaiveld + 
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restaurants (horeca) 

ofvo !verzameling 
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> aanzicht in 

zuid-westelijke richting 

. . 

origineel mooiveld 

winkelgebied 

. . 

> bovenaanzicht 

> aanzicht in 

noord-oostelijke richting 



waterzuivering 

wekelijkse markt 

parkeren 

parkeren 
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stadsdeelkontoor 

horeca 
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> aanzicht in 

zuid-westelijke richting 

. . 

crematorium 

winke ls 

.. 

> bovenaanzicht 

> aanzicht in 

noord-oosteli jke richting 



woningen 

stadsdeelkantoor 

dagopvang 

ontspanning & sport 
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> aanzicht in 

zuid-westelijke richting 

> bovenaanzicht 

> aanzicht in 

noord-oostelijke richting 



religieus centrum 
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> Doorsnede l 
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winkelgebied 

(openbaar) 

. ' 

> Doorsnede 2 

•• 

openbaar gebied 

semi-openbaar 

gebied 



> Doorsnede 1 

semi-openbaar 

gebied 

> Doorsnede 2 

,---

' 

Doorsnede 1 

Doorsnede 2 

winkelgebied 

(openboar) 

semi-openbaar 

gebied 
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> Doorsnede 4 

> Doorsnede 3 

promenade 

(openbaar) 



semi-openbaar 

gebied 

Doorsnede 4 

> Doorsnede 4 

;.,.. ;.,.. Doorsnede 3 

promenade 

(openbaar) 

> Doorsnede 3 
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Bezonning I Vanwege de hoge dichtheid is het verkrijgen van zonlicht niet vanzelfsprekend. 

Door de verscheidenheid aan functies is direct zonlicht ook niet overal nodig, en op sommige 

plaatsen zelfs ongewenst. 

Om tot een zo goed mogelijke invulling te komen van het programma, is er een gekeken naar 

de reikwijdte van het daglicht. Daarvoor zijn drie tijdstippen genomen: 07:00u, 1 2:00u en 

17:00u. Hieruit is duidelijk op te maken welke plaatsen praktisch altijd in de schaduw zullen 

verkeren en welke plaatsen enkel tijdelijk geraakt worden door (slag)schaduw. 



's morgens (7:00u) 

kijkrichting C 

kijkrichting A 

kijkrichting D 
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kijkrichting C 

kijkrichting A 

kijkrichting D 
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kijkrichting C 

kijkrichting D 
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afbeelding 30: Standpunt G, winkelstraat 
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afbeelding 31: Standpunt H, aanzicht vanaf park 

91 



-

Ct.li$TOING 

OENSE OTY 

BIJLMERMEER • . . • 

INPUT 

BIJLAGEN 

92 



J 
0 

afbeelding 32: Standpunt J, promenade/ groenstrook 
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PLAN 10 

Naast de bezonning zijn ook 

andere factoren bepalend geweest 

voor het uiteindelijke ontwerp: 

de verspringende maaivelden 

binnen de afzonderlijke plannen, 

de promenade (cq. groenstrook) 

die door meerdere plots loopt en 

een route langs intensieve retail-

gebieden. Ook op de morfologische 

invloeden vanuit het omringende 

gebied is getracht in te spelen. 

. . .. . 

afbeelding 33: 
Openboor groen bestoonde situatie 

afbeelding 34: 
Retoil-gebied bestoonde situatie 



hotel 

kantoren 

religieus centrum 

(bestaand) 

moskee 

(bestaand) 

woningen woningen 

commercieel 

afbeelding 35: 
Functies bestaande situatie 

ontspanning 

evenementen 

commercieel 

(luxe) 

horeca 

wonen 

(bestaand) 
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afbeelding 36: 
Morfologische beschouwing 

bestaande omgeving 

afbeelding 37: 
Toevoeging project 

. . 



uitgangspunt: morfologische 

reproductie van omgeving 

richting verleggen naar 

evenementen-veld 

'handreiking' naar massa's 

belendend plot (nr.l) 

plint met aansluiting 

bestaande routing 

Het nieuw te bouwen project bevindt zich temidden van meerdere routes. Ten eerste een 

belangrijke commerciële route {zie afb.34). Deze route loopt als een slinger door meerdere 

'1 0-plannen' en om de omzet van de verschillende locaties niet in gevaar te brengen dient 

deze route zoveel mogelijk aaneengesloten te blijven. Daarnaast doorkruist een breed 

voetgangersgebied het plan. Deze promenade eindigt in een open veld, welke onder meer 

gebruikt wordt voor evenementen. Dit veld grenst aan een lange zijde van het project. 

Ondergronds bevindt zich een 'parkeerring': een ring van aaneengesloten parkeergarages 

binnen de verschillende 1 0-plannen. 

diagram 05: 
Morfologische reactie 

op bestaande omgeving 
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Belangrijk is om deze verschillende routes dan wel slim om te leiden, dan wel bruikbaar op 

te nemen in het gebouw zelf. Soms zal het gebouw zich ondergeschikt moeten maken aan 

een belangrijke route teneinde deze intact te houden. Op alle (hoogte)niveaus aansluiting 

houden met de omgeving is een belangrijk uitgangspunt geweest van dit project. Daarbij is 

getracht de routes niet alleen te begeleiden, maar tevens uit te nodigen in het gebouw zelf. 

Gebouw als routing, routing als gebouw. 

aansluiting op 

bestaande winkelroute 

betrekken promenade 

in het bouw blak 

wonen 

cultuur en 

activiteit 

-·-·-..... -.... -.-• ... -....... -.-.-.... -·'"" ................. . 
retail 

diagram 06: 
Reproductie maaiveld 



afbeelding 38: Openbaar groen 

nieuwe situatie 

afbeelding 39: Retail-gebied 

nieuwe situatie 
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Het resultaat is een open gebouw, wat zich als een paard van Troje mengt in de bestaande 

routing. Door deze camouflerende opstelling, wordt getracht de argeloze bezoeker/ shop-a

ho/ie/ verveelde tiener/ flaneur/ festivalbezoeker/skateboarder het gebouw in te bewegen, 

waarbij de grens tussen openbaar en privé zo lang mogelijk diffuus blijft. 

De duidelijke gebaren naar de aangrenzende bebouwing, als wel het open veld zijn bedoeld 

om het gebouw zoveel mogelijk deel uit te laten maken van zijn omgeving. Het sluit zich niet 

af om de stedelijkheid buiten te sluiten en daarmee een autonoom interieur te creëren. Het 

opent zich daarentegen juist op zoveel mogelijk vlakken, zodat de urbane jungle doorgezet 

kan worden in de beschutting van de volumes. Het gebouw laat daarmee zien een platform 

te willen zijn van de stedelijke creativiteit. 



afbeelding 40: 
Nieuwe situatie 
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Wanneer de stedelijke ruimte hevig onder druk komt te staan door een groeiend aantal 

inwoners/ gebruikers en er dus een ernstige behoefte aan kubieke meters ontstaat, li jkt er 

een vermenging op te treden tussen verkeers- en verblijfruimte. Dit zie je gebeuren in de 

favela's in Zuid-Amerika waar een complex netwerk van paden en trappetjes zich tussen 

de opeengepakte huizen door wringt en tevens dienst doet als wasplaats (zowel voor de 

bewoners zelf, als voor kleding, vaat e.d.), handels- of ontmoetingsplaats. Je ziet het ook 

in de grote winkelcentra in Azië, waar een netwerk van binnen- en buitenruimtes compleet 

in elkaar verweven raken. Buiten is hierbij binnen, maar binnen kan net zo goed buiten 

zijn (zie afbeelding rechts). In Hong Kong worden, zoals eerder beschreven, op zondag 

de loopbruggen en banklobby's door de grote groep Filipijnse immigranten gebruikt als 

buitenplaats. Buiten is binnen. 

Door in het ontwerp al rekening te houden met deze (mogelijke) verwevenheid is geprobeerd 

bestaande routes te verenigen met het gebouw zelf. In plaats van een afsluitende en anonieme 

gevel, is het gebouw een meanderende entiteit, welke op zoekt lijkt naar licht, lucht en 

ruimte. 



afbeelding 41: 
Winkelcentrum Hang Kong 

1. 

diagram 07: 
Programma wijkt voor andere 

functies, zoals verkeersstromen, 

'ontsnappingsplaatsen' of 

tijdelijke activiteiten. 
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Verhoudingen in

vulling programma 
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wonen 

(9,8%) 

retail 

(25,9%) 

_--~ • 

Fundie 

Retail 
Kantoor management gr. 
Kantoor management kl. 
Vergaderruimte 
Pantry 
Kantine 
Opslag 
Toilet personeel M 
Toilet personeel V 
Kleedruimte M 
Kleedruimte V 
Afvalverzameling 
Winkelvloer klein 
Winkelvloer groot 
Toilet publiek M 
Toilet publiek V 
Toilet publiek geh. 

Sublofaal 

Cultuurhuis 
Lobby (entree) 
Balie binnen 
Balie buiten 
Back office balie 

30 
20 
60 
8 
30 
100 
8 
8 
20 
20 
150 
600 
1.200 
30 
30 
12 

90 
40 
15 
75 

Kantoor lager management 20 
Kantoor hoger management 30 
Vergaderruimte groot 
Vergaderruimte klein 
Pantry 
Kantine 
Opslag droog 
Opslag stoelen 
Werkkast 
Toilet personeel M 
Toilet personeel V 
Gift shop 
Opslag gift shop 
Balie bibliotheek 
Opslag bibliotheek 
Kantoor bibliothecaris 
leesruimte besloten 
Leesruimte openbaar 

80 
60 
8 
30 
20 
50 
8 
12 
12 
60 
25 
90 
40 
40 
1.050 
200 

-- I 

M~~ERIA\J~Arle I 

aantal m2 totaal 

3 
2 
2 
3 
3 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

90 
40 

120 
24 

120 
500 

32 
32 
40 
40 

150 
1.800 
2.400 

30 
30 
12 

5.460 

90 
40 
15 
75 

100 
90 
80 

180 
16 
60 
60 
50 
24 
24 
24 
60 
25 
90 
80 
40 

1.050 
200 



Functie m2 aantal m 2 tolaal Func:tie m, aantol m2 totaal 

Leesruimte buiten 160 160 Doucheruimte M 20 20 
Muziekzaal 300 300 Kleedruimte V 20 20 
Lobby (muziekzaal) 200 200 Doucheruimte M 20 20 
Grote zaal 300 300 Afvalverzameling 10 10 
Lobby (grote zaal en Toilet bezoekers M 12 12 
kleine spreekzaal) 300 300 Toilet bezoekers M 12 12 
Kleine spreekzaal 95 95 Toilet publiek geh. 12 12 
Open zaal 110 110 Subtotaal 1.170 
Buitenruimte 'open zaal' 106 106 
Technische ruimte zaal 15 3 30 Wonen 
Kleedruimte 'backstage' M 40 1 40 Woning type A 120 3 360 
Kleedruimte 'backstage' V 40 1 40 Woning type B 94 15 1.410 
Toilet 'backstage' M 12 1 12 Woning type C 130 3 390 
Toilet 'backstage' V 12 1 12 Afvalkoker 4 3 12 
Afvalverzameling 10 1 10 Subtotaal 2.172 
Toilet publiek M 30 3 90 
Toilet publiek V 30 3 90 Parkeren 
Toilet publiek geh. 12 3 36 Personenauto 15 400 6.000 
Garderobe klein 30 3 90 Min.valide (6% totaal) 22 24 528 
Garderobe groot 60 1 60 Subtotaal 6.528 
Eetgelegenheid 200 1 200 
Keuken 93 1 93 Totaal (VVO) 20.617 
Bar (naast eetgeleg.) 40 1 40 
Bar (naast zaal) 40 2 80 Overig toevoegingen 
Opslag bar 20 1 20 Constructie/ wanden (8%) 1.649 
Grandcafé/lunchroom 300 1 300 Installaties (8%) 1.649 

Subtotaal 5.287 Verkeersruimte (8%) 1.649 
Subtotaal 4.947 

Sport 
I Totaal (BVO) Entree 20 20 25.564 

Toestellen 150 1 150 
Cardio 150 1 150 
Sportveld 'buiten' 460 1 460 
Opslag sportmiddelen 30 1 30 
Kantoor management 30 3 90 
Opslag kantoor 10 1 10 
Pantry 8 1 8 
Kantine 30 1 30 
Juicebar 80 1 80 
Toilet personeel M 8 1 8 
Toilet personeel V 8 1 8 
Kleedruimte M 20 1 20 
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Om als ontwerper een gevoel te krijgen met de financiële consequenties van het project, is 

er een grove haalbaarheidsberekening uitgevoerd door Bouwfonds (zie voor uitgebreidde 

resultaten de bijlage). 

Hierbij is uitgegaan van een bemiddelende werking van de verschillende functies. De retail 

en woningen zijn financieel in staat het Cultuurhuis te dragen. Vooral de hoge dichtheid aan 

functies, geven het project de benodigde haalbaarheid. Omdat er hierdoor financiele ' lucht' 

in de begroting ontstaat, kan er voor worden gekozen de risico's t e beperken (m.a.w.; het 

programma te verkleinen), dan wel de complexiteit van het ontwerp intact te laten. 
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Cultuurhuls $1)0t1 
5.287 1.170 

1,08 1,08 
5.710 1.264 

3,0 3,0 
17.130 3.791 

1.452 321 

1.452 321 

1 1 
330 J.476 020 
1203 12660 1014 

2.860.228 4.584.186 
2.000 .", 1 ... 1 
667 317 ... 

11.630.796 1.233.819 

570.996 60.021 

752.936 590.531 

301.152 139.180 

80.681 33.039 

466.504 199.223 

18.703.292 8.840.000 

TOTAAL 
20.887 

1,27 
28.578 

3,0 
79.057 

6.757 

6.757 
425 

23 

18.836.972 

40.771.541 

1.994.631 

5.957M16 

1.538.555 

345.496 

2.083.341 

71.528.032 

8.566.000 f----:88~.646~.~31;,1;...1 
7.200.000 74.494.3711 

0,5% 5.0% ..... 
80.835 360.000 2.966.347 

758.3n- 0- 758.372-
167.641 432.000 3.630.456 
248.676 792.000 6.596.804 

Aanvullende informatie 
excl. parkeren 14.067 
excl. parkeren 1,16 
FSI 3.93 

FSI gestapeld 3.93 
FSI grondgeb. 

Parkeerplaatsen 
Woningen 

Over alle kosten 

Over en lbv alle kosten 

T ov totale opbrengsten 

100% 
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diagram 09: 
Totstandkoming plint 

Het totale programma bestaat uit functies 

die qua bereikbaarheid en behoeftes 

zeer verschillen. Het spectrum loopt van een 

ruime parkeergarage (dient gemakkelijk 

toegankelijk te zijn, geen directe behoefte 

aan daglicht), via retail (winkels dienen 

in het zicht te liggen, maar direct daglicht 

is veelal niet gewenst) tot aan woningen 

(bestemmingsverkeer, veel behoefte aan 

direct daglicht). Daarnaast dient ondermeer 

totale programma (m2) 

retail-p rogramma 

de parkeergarage in te kunnen spelen op (grote) activiteiten op het veld. Aanzienlijke 

mensenstromen moeten in dat geval snel verwerkt kunnen worden, zonder a l te veel kans op 

congestie. Tegelijkertijd dienen w inkelend publiek en bewoners zich niet verloren te voelen 

binnen d e hiervoor benodigde schaal en is een aansluiting op het bestaande garage-netwerk 

cruciaal voor een goede bereikbaarheid. Ondermeer om deze redenen is de parkeergarage 

direct onder het maaiveld geplaatst, met een directe toegang tot het verdiepte winkelplein. 

Aan dit winkelplein is ruimte voor retail, als wel in de twee verdiepingen daarboven (maaiveld 

en + 1 ). Vanuit zowel de parkeergarage, het winkelplein en de winke lruimte daarboven z ijn 

de stijgkernen gemakkelijk en zonder veel obstakels te bereiken en is er een aansluit ing op de 



functies zonder 

doglichtbehoefte 

scheiding 

retoil-progrommo 

(noor klontprofiel) 

plaatsing op 

en boven mooiveld 

(verbonden oon bestoonde routes) 

verdiept in 

mooiveld 

splitsing (afvlakking) 

overgbleven deel 

leefbaarheid door 

dog lichttoetreding 
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• MATERtAUSAliE 

bestaande routes uit de omgeving. Hiermee wordt tevens een korte gang naar de supermarkt 

gecreëerd (- 1, aan winkelplein), alsmede een zo kort mogelijke route naar het veld. Bewoners 

van de appartementen zijn in staat om dan wel direct de lift naar de bewuste etage te 

nemen, dan wel een kleine gang langs de winkels (o.a. supermarkt) te maken en vanuit daar 

gemakkelijk de lift te gebruiken. 

Boven de 'retail-vloeren' is de entree van het Cultuurhuis gesitueerd. Met een breed uitzicht op 

het veld is getracht een visuele verbinding te leggen met beide 'cultuur-haarden'. Deze visuele 

verbinding met de omgeving is op meerdere punten bewust aangebracht. Het idee hierachter 

is om de omgeving te laten weten wanneer er een activiteit in één van de ruimtes van het 

Cultuurhuis is. Omdat het als basis moet gaan fungeren voor een ruim scala aan activiteiten 

uit de buurt, voorziet het Cultuurhuis niet alleen in een bibliotheek, maar ook in verschillende 

zalen (muziekzalen, voordrachtzalen, spreekzalen), vergaderruimtes, kleedruimtes, opslag, 

kaartverkoop, een eetgelegenheid en een grand-café. Hier doorheen verweven bevinden zich 

enkele buitenruimtes, die bedoeld zijn om de bezoeker de mogelijkheid te geven zich een 

moment af te zonderen van de intensieve stedelijkheid. 



bestaand maaiveld 

aansluiting bestaande routes (blauw) 

diagram 10: 

Onderlinge verhoudingen afzonderlijke 

'maaivelden' binnen het plan 

deel maaiveld verdiepen 

uitbreiding routing (rood) 
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afbeelding 45: 
Situatie vanuit Noord-Oostelijke richting 
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piazza -1 

parkeergarage -2 

diagram 11: 
Vloeren -2 en -1, functies 
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porkeren 

retoil 

cultuurhuis 1 

sport (gym) 

wonen 

'camera' -standpunt 

sluitingstijden 

gelijkvloerse 

verbinding met 

parkeergarage 

diagram 12: 

Vloeren -2 en -1, routing 

>>> 
I 
I 

' I I 
~-- -~-------------------- -- ------ -----------~-----------------4 

naar 

Cultuurplein 

e.v. 

voetgangerstroom vanaf 

bestaand maaiveld 

stijgkern 

naar 

p iazza e.v. 
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afbeelding 47: 
Standpunt 2, piazza vanaf maaiveld 
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afbeelding 49: 
Standpunt 4, maaiveld 
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diagram 13: 
Vloeren maaiveld en + 1, functies 
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retoil 

cultuurhuis 1 

sport (gym) 

wonen 

'comero ' -stond punt 

sluitingstijden 

aansluiting 

bestaand 

maaiveld 

diagram 14: 

Vloeren maaiveld en + 1, routing 

>>> 

interne trap 

naar +1 

aansluiting 

Cultuurplein 

voetgangers

stroom vanaf 

parkeergarage 
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restaurant 

+2 

diagram 15: 
Vloeren +2 en +3, functies 
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entree 

bibliotheek 

+3 

entree 

Cultuuhuis +2 

kleine spreekzaal 

+3 

lobby grote zaal 

+3 
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#.~J~R!/:I_I,lSATI~ 



porkeren 

retoil 

cultuurhuis 1 

sport (gym) 

wonen 

'comero '-stondpunt 

(LJ sluitingstijden 

diagrom 16: 
Vloeren +2 en +3, routing 

>>> 

naar 

bibliotheek 

+3 
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naar centrale 

foyer +4 

naar grote 

zaal +3 

'retail route' 
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afbeelding SI: 
Standpunt 6, kleine spreekzaal 
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afbeelding 53: 
Standpunt 8, Cultuurplein 
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afbeelding 55: 
Stondpunt 1 0, centrole lobby Cultuurhuis 
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diagram 17: 

open 

spreekzaal 
+4 

Vloeren +4 en +5, functies 
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bibliotheek 
+5 

foyer +4 

ingang 
bibliotheek 

+5 

• 

lobby grote zaal 
+3 

grote zaal +3 



-parkeren - retail - cultuurhuis 1 

spart (gym) 

wonen 

'camera'-standpunt 

CL] sluitingstijden 

diagram 18: 

Vlaeren +4 en +5, routing 

bezoekers 

cultuurhuis 

vonof +2 

>>> 
r - ------ - - ---- - --
I 

l --- - - ----- -- - ---~~~ 
/ 
l· 

bezoekers 

muziekzool 

& grondcafé 

noor +7 

bezoekers 

grote zool 

noor +3 
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afbeelding 57: 
Standpunt 1 2, grote zaal 
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garderobe 

+7 

kantoorruimte 

+6 

diagram 196: 

Vloeren +6 en +7, functies 
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bar 

+8 

muziekzaal 

+6 

grand café 

+6 

lobby muziekzaal 

+7 

gym 

+8 

dakpark 

+6 
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cultuurhuis 1 

sport (gym) 

wonen 

~ 'comero'-stondpunt 

l!:::J sluitingstijden 

uitgong 

muziekzool 

bezoekers 

dokpark & grond 

café 

diagram 20: 
Vloeren +6 en +7, routing 

>>> 

bezoekers gym 

+9 

bezoekers 
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woning 

type A 

(120m2) 

diagram 21 : 
Vloeren +9 en + 1 0, functies 
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g ym 

+9 

woning 

type B 

(94m2) 
woning 

type C 
(1 35 m2) 



-porkeren - retoil - cultuurhuis 1 

sport (gym) - wonen 

G>-• 'camera' -standpunt 

CL] sluitingstijden 

woningen 

+10 

diagram 22: 

Vloeren +9 en + 1 0, routing 

>>> 

entree gym & 
sportkooi 

(vanaf +6) 

entree geilerij 

woningen 

+10 
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afbeelding 62: 
Standpunt 19, appartement 

149 



DENSE OTY 

BIJ LM.ERMEER 

,DÇt>IOlY 

INPUT 

BIJLAGEN 
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diagram 23: 
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woning 

type B 
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Vloeren + 1 1 en + 1 2, functies 
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collectief 

dakterras 

woning 

type C 

(130m2) 

M.lJEfiiAUSATIE 

woning 

type C 

(125m2) 



-parkeren - retail - cultuurhuis 1 - spart (gym) - wonen 

0)--. camera'-standpunt 

[D sluitingstijden 

·ntree geilerij 

woningen 

+12 

diagram 24: 
Vloeren + 11 en + 1 2, routing 

woningen 

+11 

>>> 

woningen 

+12 

entree geilerij 

woningen 

+11 

entree collectief 

dakterras 
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Om het gebouw niet alleen open te laten zijn, maar om dat de 

bezoeker ook te laten ervaren, zijn er verschillende zichtlijnen die 

diep in het gebouw reiken. 

Vanuit het piazza op -1 kunnen de bezoekers van het cultuurhuis 

worden gespot en visa verso. Deze openheid is cruciaal om de 

verschillende functies met elkoor te laten communiceren. Het gevoel 

dot je met meerdere mensen gebruik maakt van de voorzieningen 

schept (onbewust) een sociale controle. 

Maar het biedt meer: waar het gebouw plaatsen kent om je terug 

te trekken, zijn er daar tegenover ook plaatsen om de drukte in 

volle overgave te ervaren. Het geeft de eeuwige voyeur in ons de 

gelegenheid om de activiteit van de onbekende passant gade te 

slaan, wat een onverwachte band kan scheppen. 



lobby grote 
zaat 

park 

winkelruimte 

transportkern 

plein 

diagram 25: 
Doorsneden over langsrichting & zichtlijnen 

lobby 
muziekzool 

winkelruimte 
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De hoofdconstructie wordt voornamelijk gevormd door twee betonnen kernen. Deze 

wringstijve kokers verlenen het gebouw zijn stabiliteit en zijn in staat weerstand te bieden 

aan de externe krachten die op de massa inspelen. Hierop is over de hoogte van drie 

woonlagen een vakwerk geplaatst waaraan de onderliggende vloeren zijn opgehangen. De 

aan het vakwerk verbonden trekstaven zijn zoveel mogelijk in het gevelpakket weggewerkt, 

maar geven op enkele plaatsen haar geheim prijs. De plint wordt daarentegen vanuit 

een traditionele betonnen kolom/balk-structuur ondersteund en staat constructief zoveel 

mogelijk los van de rest van het gebouw. Naast de betonnen kernen, wordt stabiliteit 

verkregen uit stalen kruisverbanden en betonnen wanden. 

diagram 26: 
schematische 

---

-l 
-----
-

/ 
7 r--

l l I 
I I I I 

r-

~ 
""' ""' 

~ / / 
""' 
~I 

- ~ 

$J I~ ~ 

r-- I 
weergave 

constructieprincipe I I I ~ 
c_______, ~ 

I I 
I ~ I I I L_____j 
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vakwerk 

trekstaven 

(ophanging) 

betonwerk 

diagram 27: 
Hoofdconstructie 

trekstaven 

(ophanging) 

kolom/balk-structuur (ihwg) 

diagram 28: 
Stabiliteitswanden 

wandsysteem 
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Vanwege de complexe vorm van de gevel is gekozen voor lichtgewicht aluminium panelen 

met een resp. donkere matte glans of reflecterende lichte afwerking. Deze constructie kan 

eenvoudig de gebogen gevelvlakken vormen, en ontdoet zich daarbij voor het oog wel van 

haar elementaire opbouw. 

Het vloerpakket is eveneens voorzien van gewichtbesparende materialen. Een flexibele 

'bollenvloer' geeft een relatief hoge ontwerpvrijheid en een aanzienlijke gewichtsbesparing. 

De benodigde stalen balken waar de overspanningen op afdragen kunnen probleemloos 

aan het oog worden onttrokken. In het ruime vloerpakket zijn daarnaast ook de benodigde 

installaties verwerkt. 

In de detaillering zal het metaal cq. aluminium overheersen. De kozijnen worden slank 

uitgevoerd, zodat ze het spel van de gevel zo min mogelijk verstoren. De kozijnstijlen 

worden hiervoor bewust achter de gevellijn gehouden. De binnenwanden krijgen een witte 

stucafwerking, waarbij de kleur van de vloerafwerking de bezoeker, waar nodig, kan 

ondersteunen bij het oriënteren. 



:zs binnenblad 

waterkerende folie 

stalen profielen 

goot tbv hemelwater afvoer 

ophangsysteem gevel materiaal 

stelkozijn 

aluminium kozijn 

ophangsysteem 

gevel materiaal 

ophangconstructie 

tekening 01: 
Detail 

isolatie 

aluminium 

gevelbekleding 

afbeelding 63: 
Opbouw gevel 
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BIJLAGEN PLA HEGRONDEN DOORSNEDEN AANZICHTEN EXPLODED VIEW EXPlOIT A TIEMODEL 

EXPLOITATIEMODEL Alle Md~gen In Euro 
Projednaem· At.luriHracrlptie DMCity Redactiedatum: 1-j8fl-09 
Plaats. Am.r.nMm 
Protectnummer: nvt Aankoopdatum grond: 1-jan-00 Rentevoet ~.0% 

M811<t van der 
Bu'Pf 

Opsteller. Aeun Bettrams Start bouwf Inbreng grond: 6-jun-10 AanlOoptiJd (Mrkb.w&ken]: 7fJ.O 
Kaveloppervlak {m2]· 6.757 Start oplevenng: 1-:Jen-12 Door10ol)tijd (eenh.l'werXb.wMJ: 10,0 

Etnde opleYerir9boU'w. 1-jan-12 BolM'tljd (werlc.b weken]: 77.3 

KOSTEN 
Code Kostensoort : Perlcw.n ·Zen ~1 Rall-1,0 +1 :AfJIMrtemenr A+C ]ApfMI'fMJenf 8 Cultuurhuis Spon TOTAAL Aanvullende Informatie 

W01m2] 16.0 5.450 125 !l4 5.287 1.170 20.887 exct parl<eren 14.067 
BVOfWO 1,SO 1,25 1,20 1,20 1,08 1,08 1,27 1xd parkeren 1.16 
BVO[m2] 24 6.813 150 113 5.710 1.264 28.578 FSI 3,93 

Gem. hoogte (m] 2,8 3,2 3.0 ~0 ~0 3,0 3,0 
Inhoud [m3] 67 21.800 450 338 17.130 3.791 71.057 

Ka\ielopp gest bouw (m2] 6 1.732 36 29 1.452 321 8.787 FSI gestapeld 3,93 
Kavelopp. grondgebonden (m2] FSI grondgeb. 

FICtief)-kaveloop.'m2 6 1732 36 29 1.452 321 1.757 
Aantal •!gemene Mtlh. ... 425 Parkeerplaatsen 

Aantal eenheden 15 23 Woningen 
GrondMI*oop f(lm2 VVO gebw) ,.,, 

"" 
_,. ... 

~f(lm2kawl] 
_,.,. ,..., 

"' 
,,., ,,... 1114 

0010 Aankoop grond 15309- ll-612.84!; 971Q- 4.Q10 1.746.223 4.067.270 12.936.874 
0020 Overdrachtsbetastlng 
0020 Verwerving'!r/ovemamekosten -0020 Mak.!NoLIInmeeL!Kad kosten 300 300 300 300 300 300 134.700 -0040 Sloopkosten 300 300 300 300 300 300 134.700 -0040 Bouw- en woonrijp maken 1525 433002 9.53< 7.170 362.Q2.5 80.314 1.888.300 E" 1.689.300 post 
0020 Gem. opslagen/ Ptansthade !l03 258.320 5644 <244 214.837 47.1543 1.000.000 E" 1.000.000 post 
0020 Bodemonderzoek/sanering 1.806 512.641 11268 a<88 429.67.5 ""·""" 2.000.000 E" 2.000.000 post 
0050 Rentekosten grond tot strt bw 1063- 981.652 671>- 376 125.969 293.375 M2.89B 

00, GRONDKOSTEN 25,3% 11.557- 15.797.261 16.677 25.788 2.880.228 <4.584.188 11.131.872 
Alo~aom [Vm2 8VO) '200 r.r~ '200 1.200 7.000 "' 1.501 

"-"'-"IOITI[(Im3) "' ... 
1010 Aanneemsom 28.800 11.921.875 180.000 135.360 11.419.920 1.200.420 39.112.818 AJJin 
1010 Petldatumve!"WluiYing 1,00% 288 119.219 1800 1.354 114.199 12.00<1 388.828 Over aanneemsom 
1010 Inbouwpakket 
1050 Terreinwenten <06 115.34-4 2540 1.Q10 94677 21.394 ....... f4.50000 posl 
1050 Overige bouwkundige kosten 5.000 30.000 ~ 

10 .. BOUWKOSTEN 54.7% 29.4!14 12.156.<438 189.3<40 13&623 11.630.796 1.2:n819 40.771.541 

2010" Leges ~DO% 576 236.436 ~800 2.707 228.398 24.008 717.152 Over aanneemsom 
2030 VM"Zekeringen 1,00% 288 119.219 1.800 1.354 114.199 12.()().4 ....... Over aanneemsom 
2050 Final"ldefing&kosten 1,00'!1 288 119.219 1.800 1354 114.199 12.()().4 ....... 
2050. AaMlatkosten 1,00'!1 288 119.219 1.800 1354 114.199 12.()().4 ....... 
20. BUKOMENDE KOSTEN 2.7% 1440 596.094 9.000 6.768 570.996 60.021 1.184.131 

4010" ArcMeet 1,5% <50 622.606 4.875 3.000 msgr 128 520 1.328.1'25 % OYef VON ind. BTW 1,SO% 
4020. E & W-advlseur 1,0% 288 119.219 1.800 1354 114.1Q9 12.()1).f ....... % over aanneemsom 1,00% 
4040' Construct~tUr 1,0% 288 119.219 1.800 1.354 114. 1gg 12.()1).f ....... % over aanneemsom 1,00% 
4080 AA 8,0% 1.513 2.092.800 16.387 13109 167.841 432.000 3.130.<461 Overomzet 
•080 Administrabekos!en VOFfBV • <>.oeromzel 
4080· Overige ed-liseur 2 
4080' Overige edl/iseur 3 
4090' Opzichter 0,5% 144 59.609 000 677 57.100 6.002 189.453 

40 HONORARIA 8,0% 2.883 3.013.455 25.762 20393 752 936 590.531 5..857.481 
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1040 Mal<olaa<1<ounege 1,aa.. 300 415.0T2 1250 2.000 199.7lt 65.680 ...... , OverVON..ptje 
7040 PresentatiemateriaeVmaquette 100 5.000 1500 1.500 5.000 5000 ... 000 
1040 Actvet1enties roo 5000 1.000 J.OOO $000 5.000 78.500 
7040 - 2>0 2.500 1.250 1 2>0 2.500 2.500 140.000 
7040 Representatie 500 500 10.500 
7040 Red- 200 5.000 500 500 5000 -.5.000 110.500 
1040 -GI.W 0,50% 126 1.366 1.092 83.921 36.000 198.072 Over VON-prija exd. brw 
1040' K~•mappen 1$000 500 500 25.500 

70 .. veRKOOPKOSTEN 2.1% 1.076 447.572 9.866 8.942 301.152 139.180 1.531.565 

"' ~ +IMQ&tlndûoettn 0,50% 116 16<).()5.4 1.253 1.003 80.681 33.039 34UM Over alle koster~ 

6(). On ........ J.aa.. 898 965. 126 7.557 6.046 466.504 199.223 2.083.341 Over en tbv alle kosten 

TOTALE I(OSTEN excl.btw 06,0% 23.NO ».138.000 259.454 207.HJ 16..703..212 1.840.000 71.!128.031 

OI'IIAENGSTEH 
R ....... ~f(hft~. t•btw! 

Rllk - l. • •brwi 
"""..,...... vo.._ (onct. blwJ 

TaxatieMM-'aar ind.btwi 
t-U..-!(Im2 ~)awlnclbtwf "' "' """"'I€MI~i*,_t:td Btwt l~.ln4. ""' 

,.. 
""' Bn.lo,..,._.,Q.R~ ., .. .... . ... 

~l(trn2WOind.BT'Wl 11!175 "" """' " .. 3771 "" ~!(lm30(!UIIIncl. BTW] ... .... m ".. - ~-'""' ~.3'4 6.1'4 ''-~ 17.2"1l. .",." H,)% ,_.,, - "'·"' 11.~ UJ.l'M. uu ... lH% '"" ""' OP8R. TOT.V.Linel.btw H~.~ JO.OOO 41.~7.200 325.000 2(0.000 1SU13.11t 1.511.000 141.311 
OMZET I OPBR TOT. t xd btw 100.0% 25.2 10 34.880.000 273.109 218.487 16.764 127 7200.0CX) 74Ak371 

RESULTAAT 
4,0% "" ~"' '·"' '·"' 0.5'4 '·"' "" T ov totale opbrengsten 

PROJECTRESULTAAT 1.281 1.74'.000 13.655 10.1i124 10.1136 :MO.OOO 2.MI..347 
Winst& Rlsk:o M" 1.261 1.7U .000 13.655 10924 839.206 

-~ 
3.724.719 Als % van kosten ..... 

o-Mnst ·10% 0 0 (). 758.372· 758.372· 

""' 4,9'11. 1.513 2.092.800 16.387 13.109 167.841 432.000 3.630.AM 

N<·~· 8.9'11. 2.773 3.836.600 30042 24.034 2<48 676 792.000 1.5941.104 ""' 

193 


